GOLVKANAL - Kabelhantering
Golvkanalsystem för förläggning av
kablar på golv. Det finns flera varianter,
vanligast är Aluminium.
Vårt egentillverkade golvkanalsystem
tillverkas i aluminium och finns i två
versioner, Bas och Flex.
Flex har ett öppningsbart lock på ovansidan som underlättar iläggning av kabel.
Bas är gjord i ett stycke. Till Bas finns
även vinkeldelar. Skarvdetaljer och golvfästen passar båda varianterna.
Golvkanal - Aluminium består av stränggjutna anodiserade profiler. Profilerna är
mycket kraftiga för att hålla för omild
behandling på ett golv. Måtten är 146
mm bred och endast 17 mm hög. De
rymmer 6-10 kablar i separerade kanaler. På ovansidan är kanalerna räfflade i
fyra band för halkskydd och dekoration.

Golvkanal - Aluminium - Bas
Golvkanal - Bas: Kablage läggs in underifrån. Färdigbyggda
vinkeldelar fästs lätt ihop med Golvkanal – Bas med hjälp av
Rak-Skarv.
Bas,
Bas,

1 meter
2 meter

GK-100
GK-200

Bas,
Bas,

Vinkel komplett 45º
Vinkel komplett 90º

GK-V45
GK-V90

Golvkanal - Aluminium - Flex
Golvkanal - Flex: Kablaget läggs in ovanifrån. Flex har ett lock
med snäpplås och integrerat gångjärn, det underlättar både vid
nyinstallation och ändring av kablaget. Flex går att sammanfoga
med Rak-Skarv.
OBS! Flex passar ej ihop med vinkeldelar.
Flex, 2 meter

GKF-200

Golvkanal - Aluminium - Tillbehör
Rak-Skarv användes för att enkelt med hjälp av en liten insexnyckel sammanfoga Golvkanaler mot varandra eller mot Vinkel. Användes i par.
Rak-Skarv (Sats om 2 st)

GK-001

Golv-fäste Tape: Används när det inte är möjligt eller lämpligt att
skruva i golvet. Dubbelhäftande tape fästs tvärs Golvkanalen på
undersidan.
Tape fäste (Förpackning om 2 st)

GK-005

Golv-fäste Skruv: Används när det är lämpligt att skruva i golvet.
Skruvöglor skjuts in i profilens skarvkanaler, de blockerar ingen
plats för kabel och gör Golvkanalen enkel att fästa och lossa. Säljes i satser om 4 st för montage av 1 st Golvkanal Bas eller Flex.
Skruvfäste (Sats, 4 st inkl skruv)
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Rak-Skarv

GK-006

Skruvfäste

Golvkanal - Gummi
Golvkanal i gummi kan vara ett mycket bra alternativ i vissa miljöer.
Materialet är tyst och flexibelt. Det är idealiskt om inte golvet är
plant. Kapas enkelt med sax. För tillfälliga lösningar är det perfekt.
Gummikanalen finns i flera versioner, med kabelinläggning underifrån eller med öppningsbart lock för smidig inläggning av kablaget
ovanifrån.
Levereras på rulle om 1,5 eller 3 meter. Bredden är 95 mm eller 150
mm, höjden är 15 mm. Snygga ändavslut medföljer. Färg: grå.

Bredd 150 mm
Bredd 95 mm
Bredd 150 mm

Matning underifrån
Matning underifrån
Med lock

1,5 meter
GM-150
GMS-150
--

3 meter
GM-300
GMS-300
GMF-300

Golvkanal - Plast - Kabelslang PRO
Flexibel Kabelslang som är lämplig vid kabelförläggning på golvytor
då den är byggd för kunna att gå på. Kabelslang PRO är tillverkad
av lösa element som gör att de enkelt trycks ihop till långa längder,
eller tas isär. Tvåkanalsystem som gör det möjligt att separera datakablage och elkablar.
Mått: 90 x 24 mm, längd 1 meter.
Svart, RAL 9005
Silver

930.032
930.033

Ryggrad - Spinalis
Spinalis är en kabelslang som är avsedd att föra upp kablage från
golvet till ett arbetsbord.
På golvet fixeras Spinalis av en tung metallfot som står på gummifötter.
Spinalis finns i två längder. 76 cm är avpassat för ett skrivbord med
standardhöjd och 122 cm för höj- och sänkbara bord.

Svart, RAL 9005
Silver

76 cm
930.049
930.050

122 cm
930.049L
930.050L

Kabel - Hängare
Kardborremodell - med skruvfäste. Buntar och hänger upp
kabelhärvor med en diameter på upp till ca 40 mm.
Förpackning 5 st, skruv medföljer
Bulkförpackning 100 st, skruv medföljer

SP-075
SP-0751

Hårdplastmodell - med skruvfäste. Upp till 25mm buntdiameter. Snäppfunktion gör den otroligt smidig att arbeta med.
Förpackning 5 st, skruv medföljer
Bulkförpackning 100 st, skruv medföljer

SP-076
SP-0761

Kabelhängare med lameller som klämmer fast kablarna.
Mycket enkelt att peta in eller dra loss en kabel.
Förpackning 2st, skruv medföljer
Bulkförpackning 25 st, skruv medföljer

SP-077
SP-0771
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Kabel - Slang
Budget - Enkel slitsad slang i två dimensioner och fyra olika färger.
Kablar läggs mycket lätt in i slangen med hjälp av ett verktyg som
arbetar efter blixtlåsprincipen. (Metervara)
Ø25mm
KS-25V
KS-25G
KS-25S
KS-25AG
KS-250

Vit
Grå
Svart
Silver
Verktyg

Ø20 mm
KS-20V
KS-20G
KS-20S
KS-20AG
KS-200

Automatic Wrap - Stänger sig själv då fibrerna är förböjda. Tillverkad
av en plast-textil-fiber. (Metervara)
Wrap måste kapas med värmekniv. Vi kan ordna kapning i önskad
längd, se art.nr 111.
Svart
Vit
12 mm
KS-1204S
25 mm
KS-2502S
KS-2502V
50 mm
KS-5002S
KS-5002V

Manual Wrap - Stängs och låser med ett kardborrelås.
Tillverkad av en plast-textil-fiber. (Metervara)
Wrap måste kapas med värmekniv. Vi kan ordna kapning i önskad
längd, se art.nr 111.
Svart
Vit
25 mm
KS-2503S
KS-2503V
38 mm
KS-5003S
KS-5003V

Trunk - Sydd av kraftig textilväv. Den bildar två kanaler som låses med
kardborrelås. Varje kanal rymmer ca ø20 mm. Tillverkas på beställning
i konfektionerad längd. Passar utmärkt som ersättning för en nedföringsstav. Svart, vit eller grå.
2x 20 mm
2x 20 mm
2x 20 mm

Grå
Svart
Vit

KS-TG
KS-TS
KS-TV

Elastic - Tillverkad av stretch textil som gör den mycket flexibel och
trevlig att jobba med. Stängs med kardborrelås. Finns i två storlekar;
ø25 mm och ø30 mm.
Metervara som enkelt klipps till rätt längd.
25 mm
30 mm

Svart
Svart

KS-2501S
KS-3001S

Heavy - Tillverkas av en något styv plastväv. Stängs med kardborrelås.
Bildar snygga installationer även om det är mycket kabel. Rymmer upp
till ø60 mm
60 mm
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Grå

KS-60G

Kabel - Dike
Stor; som fästs efter båda långsidorna. Elegant utförande i svartanodiserad
aluminium. Förborrade fästhål för lång och kort CONI samt för två långa
CONI i bredd. Även TOP FRAME och Universal uttagslister passar, använd
CONI specialfäste eller Universal fästvinkel. Lätthanterad då alla skruv mutter m.m. för montaget finns bipackat. Gott om plats för uttagsenheter och
överskottskabel.
Längd 530-620 mm, inre bredd 120-250 mm, djup 150 mm.
Stor modell

SP-082

Liten; elegant och smidig, i svartanodiserad aluminium. Perfekt för att
lägga i grenuttag och överskottskabel. Förborrade montagehål i botten finns
för enkelt montage av bl a CONI, STEP och UNIVERSAL (922.0111) uttagslister. Skruv för montaget finns bipackat.
Längd 360-410 mm, inre bredd 145-210 mm, djup 140 mm.
Liten modell

SP-082-L

Enkel; och prisvärd trådkorg. Enkelt att bunta kabel och grenuttag. Skruv för
montering medföljer. Tillverkad i silverlackerad metalltråd.
Längd 720 mm, inre bredd 85-110 mm, djup 100 mm.
Trådmodell

SP-0815

CONI; / TOP FRAME; har båda integrerade fästsystem, för en lång CONI
eller en lång TOP FRAME uttagslist. Inga fästdetaljer för uttagslisten behövs. Kabel-diket hängs upp i båda långsidorna och uttagslisten hänger genom plåten. Förenklar användning av ”Magic Hole” med tyngder på kablarna. Används även för ROLL IN System (sidan 26-27).
Längd se nedan, inre bredd 145-185 mm, djup 85 mm. Svartanodiserat.
CONI - modell
TOP FRAME - modell

längd 400-430 mm
längd 500-530 mm

Nyhe
ter !

SP-082-C
SP-082-TF

Upphängningsbyglar; ersätter i vissa fall ett kabeldike. Möjliggör enkel
upphängning av alla uttagsvarianter, i kombination med fästbeslag, ovanför
ett kabeldike av textilmodell. Perfekt när ”Magic Hole” och ”Kabel-Tyngder”
skall användas. Upphängningsbyglarna skruvas enkelt under bordsskivan.
Kombinera med CONI COVER, GEMINI eller ett befintligt bordslock.
Lätthanterad då alla skruv m.m. för montaget finns bipackat.
Inre bredd 135 mm, djup 120 mm.
Bygel-modell - Säljs parvis

SP-0613

Textilmodell; perfekt som uppsamlare av kablage tillsammans med ”Magic
Hole” och ”Kabel - Tyngder”. Kardborreöppning i ena gaveln. Skruvas eller
hängs upp i krokar. Finns i tre olika storlekar som standard.
Standard och djup modell hängs med bifogade fästskenor medan liten modell hängs direkt genom öljetter i tyget. Skruv och krokar för montaget finns
bipackat. Längd x Bredd x Djup se nedan.
Standard
Djup
Liten

(LxBxD) 450 x 250 x 350 mm
(LxBxD) 450 x 250 x 450 mm
(LxBxD) 250 x 200 x 400 mm

SP-085
SP-085-DP
SP-085-L

Kabel - Tyngder
Kabel - Tyngder; hjälper till att dra tillbaka kablar när de inte används. Avsedda att hänga på en kabel under ett ”Magic hole”. Passar alla kablar.
Tyngderna går att öppna så det går bra att hänga på kablarna i en befintlig
installation. Vid installation tillsammans med ett kabeldike (i textil) skapas en
användbar utdragslängd på nästan dubbla kabeldikets djup.
Svartlackerade för att synas minimalt om kabeln hänger fritt.
Kabeltyngder 2-pack

SP-084
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